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Název materiálu:

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a Taneční školou Puls Přerov, IČ 70868514, se sídlem Přerov, 
Osmek 11, na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem HISTORY of DUCKBEAT a Tancem 
proti kriminalitě,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Ostatní činnosti j. n. 
(zastupitelstvo)

2 705,8 * - 20,0 2 685,8

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 71,0 * + 20,0 91,0
* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednávala předkládaný materiál na své 66. schůzi konané dne 
5.6.2013. O výsledku budou zastupitelé informováni.



Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání a podporuje žádost.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Dotace bude poskytnuta z rezervy zastupitelstva 
určené k těmto účelům.

Důvodová zpráva:

Taneční škola Puls Přerov, o.s. se obrátila na primátora Ing. Jiřího Lajtocha s žádostí o poskytnutí 
mimořádné dotace na akci HISTORY of DUCKBEAT a Tancem proti kriminalitě. Jedná se o projekt, 
který je průřezem čtrnáctiletého fungování taneční školy. Součástí projektu budou i představení 
zaměřená na prevenci proti kriminalitě pro žáky základních škol a studenty prvních ročníků středních 
škol.
Předpokládaný rozpočet akce je 91,4 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty náklady na pronájem kina, 
technické zajištění, kostýmy, propagaci, vstupenky, videoprojekci, záznam, exkluzivního hosta a hosta 
z taneční školy v Karlových Varech. Předpokládané příjmy jsou 67,5 tis. Kč a jedná se o příjmy z 
prodeje vstupenek. 
Taneční škola si v letošním roce podala žádost i do grantového programu a to na jiný projekt Taneční 
muzikál IN TIME. Bude jí na tento projekt poskytnuto 25 tis. Kč.

Žádost je uvedena v příloze.


